
ANÁLISE QUALITATIVA DAS ENTREVISTAS 

1. ADEQUAÇÃO CURRICULAR 

Formas de Realização Principais Obstáculos 

-Alterações curriculares; 
-A partir do PCT do ano anterior; 
-Adaptação do plano à turma; 
-Avaliação adaptada às 
características dos alunos; 
-Caracterização da turma; 
-Caracterização da turma; 
-Escolha de Estratégias específicas; 
-Fichas formativas; 
-Fichas formativas; 
-Por Projeto; 
-Por Projeto 
-Teste diagnóstico; 
-Teste diagnóstico; 
-Trabalho cooperativo aluno/aluno 
 

-Alunos com diferentes tipos de 
aprendizagem; 
-Descontinuidade Docente; 
-Dimensão das Turmas; 
-Dimensão das Turmas; 
-Programas; 
-Programas; 
-Tradição – hábitos dos professores; 
-Turmas heterogéneas; 

 

2. ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

Formas de Realização Principais Obstáculos 

-A partir de um tema comum 
-A partir do PAT; 
-Projetos comuns/atividades; 
-Projetos comuns/atividades; 
-Plano de ação; 
-Trabalho colaborativo de professores; 
-Visitas de estudo; 
-Visitas de estudo; 

-Burocracia; 
-Cumprir o programa; 
-Falta de tempo; 
-Organização do programa das 
disciplinas; 
-Organização do programa das 
disciplinas; 
-Professores não gestores 
curriculares; 
-Resistência à mudança; 
-Desmotivação dos professores 
contratados; 
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3. COOPERAÇÃO ENTRE PROFESSORES 
 

Formas de Realização Principais Obstáculos 
-Através de contactos informais; 
-Através de contactos informais; 
-Com os colegas da disciplina/grupo; 
-Com os colegas da disciplina/grupo; 
-No conselho de turma; 
-No conselho de turma; 
-Pela utilização das TIC, como meio 
de comunicar em rede 
-A partir de objetivos comuns 

-Avaliação dos professores; 
-Falta de autonomia das escolas; 
-Falta de tempo; 
-Falta de tempo; 
-Interesses de grupo; 
-Interesses de grupo; 
 
-Resistência à mudança; 

 
 
 
 
 
 
 

4. O QUE MUDOU NAS PRÁTICAS 
 

O que mudou Principais Obstáculos 
-A avaliação dos alunos; 
-A avaliação dos alunos; 
-Ensinar por competências; 
-Ensinar por competências; 
-Aumento da componente prática nas 
atividades letivas 
-A diminuição da exigência dos 
professores; 
-Formas de relacionamento mais 
próximas dos alunos; 
-Maior partilha entre professores; 
-Maior preocupação com o sucesso 
dos alunos; 
-Maior preocupação com o sucesso 
dos alunos; 
-Realização de articulação curricular; 
-Realização de articulação curricular; 
-Utilização de grelhas de observação 
de aulas; 
-Utilização de grelhas de observação 
de aulas; 
-Utilização das TIC; 
-Utilização das TIC; 

-Dimensão dos departamentos; 
-Resistência à mudança; 
-Falta de tempo; 
-Aumento da burocracia 
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